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SØK3514 / SØK8614 Anvendt økonometri
Oppgave 1.
a) Forklar hvordan «Regression Discontinuity Design» (RDD) kan benyttes til å identifisere kausale
effekter i økonometriske studier og presiser hvilke forutsetninger det bygger på.
b) Forklar hvordan Petterson-Lidbom (2008) i sin artikkel på pensum går fram for å estimere effekten
av partisammensetning i kommunestyret i svenske kommuner på kommunale utfallsvariable ved bruk
av denne strategien.
c) Tabellen under viser estimeringsresultater i Petterson-Lidbom’s analyse. Utfallsvariablene er angitt
i tabellens første kolonne, og omfatter kommunale inntekter og utgifter og, inntektskattesats. Kolonne
(1)-(9) rapporterer resultater fra ulike modellvarianter. Variabelen av interesse er en dummyvariabel
som tar verdien 1 dersom kommunen har sosialistisk flertall, 0 ellers. First, second, third, fourth
angir om modellen inneholder et første-, andre-, tredje- eller fjerdegradspolynom i sosialistiske
partiers stemmeandel ved kommunevalgene.
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i) Bruk koeffisientestimatene i kolonne (2) i tabellen til å beregne forskjellen i totale utgifter og
skattesats mellom kommuner med sosialistisk og borgerlig flertall.
ii) Undersøk om koeffisientestimatet for effekten av sosialistisk flertall på totale utgifter i kolonne (2)
faller innenfor et 95 prosent konfidensintervall rundt koeffisienten i kolonne (3).
iii) Bruk informasjonen i kolonne (4) og (6) til å vurdere om forutsetningene bak RDD-strategien er
oppfylt.
iv) Skisser andre framgangsmåter for å undersøke om forutsetningene bak RDD-strategien er oppfylt.

Oppgave 2.
Falch, Johansen og Strøm (2009) studerer sammenhengen mellom lærermangel, lærerlønn og
konjunktursituasjonen. Spørsmålene i denne oppgaven tar i stor grad utgangspunkt i denne
undersøkelsen.
a) Sett at du har tilgang til tidsseriedata for lærermangel (Q) målt ved prosentandelen lærere uten
godkjent utdanning, lærerlønn relativt til lønn i privat sektor (WR) konjunktursituasjonen målt ved
arbeidsledighetsraten målt i prosent (U), samt en del andre variable. Sett opp en enkel økonometrisk
to-ligningsmodell for relativ lønn og lærermangel og diskuter ut fra den problemer med å estimere
den kausale effekten av konjunktursituasjonen på lærermangelen i et tidsseriemateriale.
b) Sett at du har tilgang på data over tid for lærermangel i hver kommune, arbeidsledighetsraten i
prosent i regionen kommunen ligger og lønn i privat sektor (WP) i regionen, samt en del variable som
representerer faktorer som gir skift i etterspørsel og tilbud av lærere. Det er ca 400 kommuner fordelt
på 90 regioner i materialet. Forklar hvordan et slikt datasett kombinert med et system med fullt ut
nasjonalt fastsatte lønninger for lærerne kan benyttes til å estimere den kausale effekten av
konjunkturene på lærermangelen.
c) Tabell 2 viser estimerte effekter av regional arbeidsledighet og andre variable på lærermangel
basert på et datasett tilsvarende det som er skissert i b). Tall i parentes er estimerte standardavvik.
***, ** og * angir signifikant på henholdsvis 1%, 5% og 10%-nivå. Gjennomsnittsverdien på U og Q
i utvalget er på henholdsvis 2.6 og 6.3.
i) Hva kan være årsaken til at koeffisientestimatene foran logaritmen til ledigheten blir så forskjellige
i kolonne (1) sammenlignet med kolonne (2) og (3)?
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ii) Bruk koeffisientestimatet for logaritmen til ledigheten på -0.946 i kolonne (2) til å beregne
effekten på lærermangelen av en reduksjon i arbeidsledigheten på 1%-poeng.
iii) En kommentator foreslår å inkludere også den nasjonale arbeidsledighetsraten i estimeringen for å
studere om den lokale lærerdekningen reagerer på nasjonale konjunkturbevegelser. Kommenter dette
forslaget.
iv) Test en hypotese om at koeffisienten foran logaritmen til ledigheten i kolonne (2) er lik -1.

d) Tabell 3 viser estimeringsresultater tilsvarende spesifikasjonene i kolonne (2) og (3) i spørsmål c)
med unntak av at modellene også inneholder nivået på lærermangelen forrige år som
forklaringsvariabel. Bruk resultatene i kolonne (1) i tabell 3 til å beregne kort og langtidseffekten på
lærermangelen av en økning i arbeidsledigheten på 1 prosentpoeng.
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e) En kommentator er bekymret for at arbeidsledigheten er endogen og foreslår å benytte en
instrumentvariabelmetode med lineære regionale trender som instrumenter for arbeidsledigheten.
Kommenter dette forslaget og forklar hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at dette
opplegget skal gi konsistente estimatorer.
f) Anta nå at vi har til disposisjon et tverrsnittsmateriale med informasjon om lærermangelen i
kommunene, lønnsnivå for lærerne og kommunestørrelsen målt ved antall innbyggere og en del andre
variable. Lønnsdannelsen for lærerne er i utgangspunktet sentralisert ved at lønna er den samme gitt
ansiennitet og utdanningsnivå, men kommuner med over 40 000 innbyggere har anledning til å øke
lønna med 50000 kroner i forhold til de andre kommunene. Kommunene må aktivt be staten om
adgang til dette og staten vil da betale dette ekstra tillegget i lønn for disse kommunene. Skisser
hvordan du vil estimere effekten av lønn på lærermangelen i denne situasjonen. Du kan her se bort fra
konjunktursituasjonen.
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